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 Stadiul realizării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă în luna 

Octombrie 2017 

 
Prin Programul Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2017, ANOFM a estimat încadrarea a 

323.520 de persoane, la nivel naţional, ca urmare a implementării măsurilor active prevăzute de legislaţia în 

domeniu. De la începutul anului şi până la 31 octombrie 2017 au fost încadrate 260.372 persoane, ceea ce 

reprezintă 80,48% din ceea ce s-a programat pentru anul în curs. 

Din totalul persoanelor ocupate în perioada ianuarie – octombrie, 44.718 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 

59.880 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 67.068 au între 35 şi 45 de ani, iar 88.706 au peste 45 de ani. 

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de 

date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa 

beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.   

Astfel, în perioada ianuarie – octombrie 2017 au fost incluse în măsuri active 565.909 de persoane; 382.658 au 

beneficiat de mediere în vederea încadrării pe unul dintre locurile de muncă vacante declarate de angajatori 

la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, 314.619 au beneficiat de informare și consiliere, 462 

de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. 

 

Măsura activă 

Programat 

pentru 

2017 

Realizat în 

primele 10 

luni 

% în 

primele 

10 luni 

Medierea muncii  280.577 237.882 84,78 

Formare profesională 10.575 10.091 95,42 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei de 

şomaj 13.915 13.512 97,10 

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 14.280 21.596 151,23 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani  15.125 19.879 131,43 

Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează șomeri unici susținători  ai familiilor 

monoparentale 615 218 35,45 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET  3.750 1.143 30,48 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri neindemnizaţi 1.550 65 4,19 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane care mai au 5 ani 

până la pensie 315 435 138,10 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 3.135 1.328 42,36 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 6.380 4.125 64,66 

Acordarea de prime de încadrare absolvenţilor de învăţământ 3.180 1.870 58.81 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap  225 141 62,67 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri 170 43 25,29 

*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Piaţa Muncii 
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ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

2009 444.90 477.86 513.62 517.74 526.80 548.930 572.562 601.67 625.14 653.93 683.12 709.38

2010 740.98 762.37 765.28 738.18 701.85 680.782 679.495 675.79 670.24 645.45 633.47 626.96

2011 614.97 600.30 539.66 493.43 453.06 435.96 435.15 437.81 439.92 444.00 454.97 461.013

2012 473.56 473.86 454.54 425.84 409.93 404.11 429.04 441.22 442.19 456.14 476.32 493.77

2013 513.34 510.40 492.42 467.08 443.98 438.11 466.932 443.610 428.866 489.260 507.607 512.333

2014 529.13 528.04 503.70 464.81 444.69 441.60 460.99 463.86 461.82 463.62 468.849 478.338

2015 493.41 498.53 485.87 463.24 445.49 446.70 451.16 444.356 435.616 434568 434.73 436.242

2016 430.02 427.46 419.475 411.398 410.509 411.366 420.093 421.273 418.228 417.875 416.673 418.237

2017 421.23 413.73 398.951 380.813 367.161 364.645 366.576 366.497 362.060 353.292
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Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna Octombrie 2017 

 

La sfârşitul lunii octombrie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,04%, mai mică 0,10 pp 

decât cea din luna anterioară și mai mică cu 0,72 pp decât cea din luna octombrie a anului 2016. 

Numărul total de şomeri la finele lunii octombrie, de 353.292 persoane, a scăzut cu 8.768 de persoane faţă de 

cel de la finele lunii anterioare. 

 

Din totalul şomerilor înregistraţi, 

66.081 au fost şomeri indemnizaţi şi 

287.211 neindemnizaţi. Numărul 

şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 

2.070 persoane, iar numărul 

şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 

6.698 persoane faţă de luna 

precedentă. 

Referitor la şomajul înregistrat pe 

sexe, în luna octombrie 2017, 

comparativ cu luna precedentă, rata 

şomajului masculin a scăzut de la 

4,37% în luna septembrie la 4,23%, 

iar rata şomajului feminin a scăzut 

de la 3,88% la 3,82%. 

 

Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii octombrie 2017 se prezintă sugestiv astfel: 

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, 

şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial 

şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor 

înregistraţi în evidenţele ANOFM (78,53%), în timp ce şomerii 

fără studii şi cei cu un nivel de instruire liceal şi postliceal 

reprezentau 16,72%, iar cei cu studii universitare 4,75% . 

Rata şomajului a scăzut în 31 de judeţe, cele mai mari scăderi 

înregistrându-se în: Buzău cu 1,64 pp, Sălaj cu 0,74 pp, Galați 

cu 0,59 pp, Giurgiu cu 0,42 pp, Botoșani cu 0,39 pp, Dolj cu 

0,38 pp şi Brăila cu 0,33 pp. 

În municipiul Bucureşti rata şomajului are aceeași valoare ca 

luna precedentă, respectiv 1,54%. 

Rata şomajului a crescut în 10 judeţe, creşterile înregistrându-se în judeţele: Tulcea cu 0,35 pp, Constanța cu 

0,32 pp, Hunedoara cu 0,20 pp, Caraș-Severin cu 0,15 pp și Alba cu 0,14pp.  

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 octombrie 2017 pot fi vizualizate pe site-ul 

www.anofm.ro  la secţiunea Statistici 

Grupa de vârstă 
Stoc în luna de 

raportare 

Total general 353.292 

< 25 ani 46.555 

între 25 si 29 ani 26.232 

între 30 si 39 ani 69.097 

între 40 si 49 ani 99.738 

între 50 si 55 ani 49.729 

peste 55 ani 61.941 

http://www.anofm.ro/


 

 

 

Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în luna Octombrie 2017 

 
Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă elaborează Planul naţional de formare 

profesională, în funcţie de meseriile / ocupaţiile pentru care există locuri de muncă vacante, de numărul 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de aptitudinile acestora şi interesul pentru anumite ocupaţii 

/ meserii etc.   

 

Cursurile se organizează atât prin reţeaua de centre aflate în subordinea ANOFM (Centrele Regionale de 

Formare Profesională a Adulţilor - CRFPA din Braşov, Călăraşi, Cluj Napoca, Craiova, Drobeta Turnu Severin, 

Târgu Mureş, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea şi centrele de formare profesională proprii agenţiilor judeţene 

pentru ocuparea forţei de muncă), precum şi prin furnizori de formare profesională, autorizaţi, din sectorul 

public şi privat. 

În perioada ianuarie – octombrie 2017, au beneficiat de formare profesională 20.410 persoane, după cum 

urmează:  

 18.565 şomeri; 

   1.345 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

     258 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii; 

     169 persoane cuprinse în programe de ucenicie. 

       73 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor.      

Dintre cele 1.087 cursuri gratuite începute în perioada de referinţă, 1.085 au ca sursă de finanțare bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 

 

Cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare, s-a înregistrat în rândul persoanelor peste 45 de 

ani (32,13%), urmate de cele din grupa de vârstă 35 – 45 de ani (25,47%), de tinerii sub 25 de ani (24,24%), 

apoi de cele între 25 şi 35 de ani (18,16%). 

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 49,51% au studii medii, 37,53% studii primare şi 12,96% 

studii superioare. 

 

Cele mai multe programe de formare profesională gratuite pentru şomeri au fost organizate în următoarele 

meserii/ocupaţii: 

- lucrător în comerț – 1.903 şomeri; 

- inspector (referent) resurse umane – 1.572 

şomeri; 

- agent de securitate – 1.375 şomeri; 

- operator introducere, validare şi prelucrare date – 

1.341 şomeri; 

- bucătar – 1.071 şomeri; 

- frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist – 856 

şomeri; 

- contabil – 562 şomeri; 

- instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 

545 șomeri; 

 

- lucrător în cultura plantelor – 540 șomeri 

- competenţe comune – comunicare în limba 

engleză – 511 şomeri; 

- ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație - 486 șomeri 

- coafor - 419 şomeri; 

- manichiurist – pedichiurist – 405 şomeri; 

- îngrijitor bătrâni la domiciliu – 401 şomeri; 

- lucrător în în structuri pentru construcții – 324 

șomeri. 

 

 

*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională 

http://www.anofm.ro/


 

 

 

Noi cursuri de formare profesională organizate în luna Decembrie 2017, 

la nivel naţional 
 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna decembrie 2017, 121 programe 

de formare profesională pentru 2.201 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 

profesională gratuite. Programele sunt organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi 

de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  

Cei mai mulţi participanţi se preconizează în Bucureşti (138 persoane) şi în judeţele: Mureş (192 persoane), 

Brăila (168 persoane), Vrancea (140 persoane), Bistriţa (96 persoane). 

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: 

 lucrător în comerț (211), 

 inspector (referent) resurse umane (115), 

 îngrijitor bătrâni la domiciliu (104),  

 ospătar (chelner) vânzător în unitați de alimentație (95),  

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist (94), 

 bucătar (90), 

 comunicare în limba engleză (73), 

 patiser (70), 

 confecționer asamblor articole din textile (68), 

 lucrător în cultura plantelor (62). 

  
*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională. 

 

 

Peste 4.000 de persoane angajate în urma Bursei locurilor de muncă pentru 

absolvenţi din data de 20 octombrie 2017  
 

La o lună după desfășurarea Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, statisticile Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă indică ocuparea a 2.587 de persoane din această categorie.   

Cei mai mulți absolvenți angajați au un nivel de pregătire liceal și postliceal (1.417), profesional și ucenicie 

(554), 232 fiind numărul celor cu studii superioare. 

Persoanele fără studii superioare au fost încadrate în meserii precum: lucrător comercial (159), confecționer 

asamblor articole textile (112), manipulant marfă (102), agent de pază și securitate (93), montator 

subansamble (80), vânzător (72), ambalator manual (71), casier (62), șofer (58), lucrător gestionar (58).  

Cele mai multe posturi vacante ocupate de persoanele cu studii superioare au fost de: inginer în diferite 

ramuri de activitate (77), economist (19), agent asigurări (11), inspector asigurări (10), tehnician în diferite 

ramuri de activitate (7), asistent manager (7), farmacist (6), consilier juridic (6), asistent medical (5), agent 

comercial (5), contabil (5), programator (3).     

În top, cu cei mai mulți absolvenți încadrați au fost în municipiul Bucureşti (249) şi judeţele Timiş (257), Bihor 

(196), Constanța (190), Mureș (188), Iași (137), Bacău (132), Maramureș (130), Buzău (116), Botoşani (111).  

Totodată, la această acțiune, organizată la nivel național de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de 

muncă, au fost angajate 1.708 de persoane din rândul altor categorii prezente.   

http://www.anofm.ro/


 

 

 

 

 

Integrarea şomerilor de lungă durată – modele şi studii de caz în Sud-Estul Europei 

Budapesta, 8-9 noiembrie 2017  
 

 

Delegația ANOFM, condusă de președintele Cristiana Barbu, reprezintă Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 

România la conferinţele Centrului SPO al țărilor din Sud-Estul Europei (CPESSEC), respectiv la cea de-a 16 

Conferință managerială și la cea de-a 15-a Conferință la nivel de experți, organizate de Agenţia de Ocupare 

din Ungaria.  

Agenda Conferinţei manageriale a CPESSEC include o masă rotundă în cadrul căreia vor fi prezentate 

experienţele ţărilor membre în ceea ce priveşte integrarea şomerilor de lungă durată, iar în cadrul Conferinţei 

la nivel de experţi vor fi expuse modalităţile de lucru şi studii de caz în integrarea şomerilor de lungă durată.  

Pornind de la tematica evenimentelor, delegaţia ANOFM va evidenţia măsurile implementate de Serviciul 

Public de Ocupare din România din punct de vedere al proiectării şi implementării serviciilor SPO bazate pe 

situaţia de pe piaţa muncii, relaţiilor cu angajatorii, gestionării eficiente a parteneriatelor cu factorii 

implicaţi, alocării resurselor SPO, proiectării proceselor operaţionale, precum direcţionarea şi profilarea 

eficientă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi utilizarea adaptată a instrumentelor de 

activare pe piaţa muncii. 

De asemenea, în cadrul Conferinţei la nivel de 

experţi, delegaţia română va prezenta modalităţile 

de lucru utilizate în furnizarea serviciilor destinate 

şomerilor de lungă durată, cu accent pe: situaţia 

generală macroeconomică şi politică a pieţei muncii, 

evoluţiile structurale instituţionale referitoare 

managementul şomajului de lungă durată, cooperarea 

între sectoare de activitate în sprijinul integrării 

şomerilor de lungă durată, monitorizarea integrării 

şomerilor de lungă durată.   

CPESSEC a fost înființat în anul 2007 cu scopul 

consolidării și dezvoltării relațiilor dintre instituțiile 

de profil din această regiune. România este membru 

încă din anul înființării, iar în 2014 a deținut 

președinția, ocazie cu care a organizat cea de-a 13 

Conferință managerială și cea de-a 12-a Conferință la 

nivel de experți.  

 

În anul 2018 acest rol va reveni Agenției de Ocupare 

din Serbia.  

 

 

 



 

 

 

 

Activitatea de comunicare cu mass-media în luna Noiembrie 2017  
 

Şi în luna noiembrie 2017 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile din subordinea 

acesteia au continuat colaborarea cu mass-media centrală şi locală, unul dintre principalii lianţi între 

instituţie şi clienţii sau potenţialii săi clienţi.  

 

Evaluarea relaţiei cu presa a reliefat faptul că se acordă o importanţă semnificativă activităţii derulate de 

Serviciul Public de Ocupare din România. Mesajele emise de ANOFM şi de instituţiile din subordinea acesteia 

au fost preluate în mod constant în timp util şi, de cele mai multe ori, fără a suferi distorsionări. 

 

Astfel, ANOFM a înregistrat 172 de apariţii în mass-media, cele mai multe vizând locurile de muncă oferite la 

nivel naţional, dar şi cele disponibile prin reţeaua EURES, situația pieței forței de muncă, realizările 

Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă în urma primelor 10 luni ale anului, stadiul realizării 

Planului naţional de formare profesională, acţiunile la care participă conducerea instituţiei, precum și alte 

subiecte. 

 

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 15 solicitări adresate instituţiei de reprezentanţii presei 

scrise sau radio-TV, celor şapte interviuri acordate reprezentanţilor posturilor TV/Radio (Radio România 

Antena Satelor, Digi24 și TVR). Interviurile acordate au cuprins următoarele subiecte: locurile de muncă 

vacante la nivel național, prezentarea ofertei cursurilor de formare profesională, modalitatea prin care 

angajatorii pot angaja ucenici, precum și alte subiecte referitoare la piața forței de muncă. În aceeași măsură 

au contribuit și cele 26 comunicate de presă postate pe site-ul www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din 

mass-media.  

 

Site-ul www.anofm.ro şi pagina de Facebook https://www.facebook.com/fiiinformat au fost populate cu 

informaţii utile, în special locurile de muncă vacante disponibile prin reţeaua EURES, bursele locurilor de 

muncă, instrumente utile în căutarea unui loc de muncă, precum şi alte evenimente de interes din domeniu, 

desfăşurate la nivel judeţean sau internaţional.  

 

La sfârşitul lunii noiembrie, pagina de Facebook a ANOFM avea 3.911 de aprecieri. 
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Şi structurile subordonate ANOFM au utilizat mijloacele de comunicare în masă şi instrumentele specifice 

(comunicate de presă, conferinţe de presă, materiale informative, rubrici permanente în presa scrisă şi audio-

video) cu scopul informării cât mai corecte şi la timp a beneficiarilor/ potenţialilor beneficiari. 

 

Subiectele care au asigurat cea mai mare vizibilitate a instituţiilor în presa scrisă, audio şi video au vizat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca teme în presa centrală/locală, scrisă/audio/TV relevante pentru perioada supusă analizei au fost cele 

referitoare la oferta locurilor de muncă vacante la nivel național, oferta locurilor de muncă vacante prin 

rețeaua EURES, situaţia şomajului la nivel judeţean/naţional,  cursuri de formare profesională, rezultatele 

Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, bursele locurilor de muncă organizate la nivel local. 

 

În luna noiembrie, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat 234 comunicate de presă, 

ale căror teme au fost preponderent cele privind oferta locurilor de muncă vacante din judeţ şi prin 

intermediul reţelei EURES, rezultatele din urma desfășurării Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, 

cursurile de formare profesională preconizate, situaţia şomajului în judeţ, prezentarea rezultatelor 

programului de ocupare din primele 10 luni ale anului 2017, precum și noutățile legislative privind acordarea 

subvențiilor pentru ucenici și stagiari. 

 

De asemenea, au organizat 25 conferinţe de presă, care au avut ca subiecte ucenicia la locul de muncă și 

stagiatura, programul „Prima Chirie”, rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, situația 

șomajului și nu în ultimul rând, locurile de muncă vacante atât la nivel național cât și prin rețeaua EURES. 

 

Astfel, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au înregistrat în luna noiembrie a.c. 2.890 de apariţii în 

mass-media.  

 

Difuzarea informaţiei s-a realizat şi prin intermediul reţelelor de socializare, sens în care structurile 

teritoriale care dispun în prezent de pagină de Facebook, au continuat popularea acesteia cu articole utile.  

 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Str. Avalanşei nr. 20 – 22, sector 4, Bucureşti 

Telefon: 021.303.98.31, 021.303.98.32 

E-mail: anofm@anofm.ro ; mass.media@anofm.ro  

www.anofm.ro ; www.facebook.com/fiiinformat  
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